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Formular për SYLLABUS të Lëndës  

 

Të dhëna bazike të lëndës 

Njësia akademike:  Fakulteti Ekonomik,Dega :Menaxhment ndërkombëtar 

Titulli i lëndës: Gjuhë Gjermane II 

Niveli: Themelor 

Statusi lëndës: Zgjedhore 

Viti i studimeve: Trete 

Numri i orëve në javë: 3 

Vlera në kredi – ECTS: 4 

Koha / lokacioni: 10.30-12.45h Prizren 

Mësimëdhënësi i lëndës: Sadete Pllana 

Detajet kontaktuese:   

 

Përshkrimi i lëndës  

Temat që do të trajtohen gjatë këtij semestri në kuadër të 

kësaj lënde,janë tema të përditëshme dhe 

korrespondojnë me njohuritë elementare në gjuhën 

gjermane.Poashtu do te trajtohem edhe tema 

gramtikore:foljet modale,përdorimi i tyre në kohen e 

tashme,e pakryer dhe e ardhme. Përmerat dhe llojet e 

tyre.Parafjalët dhe llojet e tyre Kategoritë e emrave dhe 

mbiemrave.Shkallët e mbiemrave etj.  

 

 

Qëllimet e lëndës: Qëllimi kryesor i lëndës konsiston në atë, që studentët të 

fitojnë njohuri bazë në lëndën gjuhës gjermane, duke iu 

përqasur në mënyrë të vazhdueshme edhe  gjuhës 

shqipe, me qëllim që të vërehen ngjashmëritë dhe 

dallimet midis të dyja gjuhëve të afërta gjenetikisht, por 

të dallueshme sa i përket ndërtimit gramatikor të fjalisë. 

Njohuritë e fituara nga kjo lëndë do t’iu shërbejnë atyre 

kryesisht në komunikim dhe shkrim-lexim ,ndërtimin e 

drejtë gramatikor dhe komunikues të fjalisë gjermane, në 

përkthimin e drejtë të teksteve të ndryshme nga 

gjermanishtja në shqipe dhe anasjelltas sidhe në 

zbatimin praktik të kësaj gjuhe. 

 

 

Duhet të korrespondojnë me objektivat e Fakulteti 

përkatës 

 

Rezultatet e pritura të nxënies:  

Listoni 3-5 rezultate të të nxënit  

 

 

Kontributi nё ngarkesёn e studentit ( gjё qё duhet tё korrespondoj me rezultatet e tё nxёnit 
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tё studentit) 

Aktiviteti  Orë   Ditë/javë   Gjithësej 
Ligjërata 3 15       45 
Ushtrime teorike/laboratorike 2 15       30 
Punë praktike    
Kontaktet me 

mësimdhënësin/konsultimet 
1 15       15 

Ushtrime  në teren    
Kollokfiume,seminare    
Detyra të  shtëpisë    
Koha e studimit vetanak të studentit 

(në bibliotekë ose në shtëpi) 
   

Përgaditja përfundimtare për provim    1   10       10 
Koha e kaluar në vlerësim 

(teste,kuiz,provim final) 
   

Projektet,prezentimet ,etj 
  

   

Totali  

 
  100 

 

Metodologjia e mësimëdhënies:    

Ligjërata, mësim interaktiv,diskutime,ushtrime 

drejtshqiptimore e drejtshkrimore se cfarë metodologjie 

do të përdoret gjatë ligjërimit të lëndës?  

 

  

Metodat e vlerësimit:  

Gjatë semestrit me studentë do të organizohen dy 

kolokviume (30 e notes përfundimtare),punohet një 

punim seminarik (20% e notës përfundimtare).Provimi 

përfundimtar në formë testi,me shkrim ose edhe me gojë 

(50% e notës përfundimtare).  

 

Literatura  

Literatura bazë:   1. Hueber:Schritte Plus,Schritte International 

A1/2,Deutsch als Fremdsprache,1 Auflage 2006 

Hueber Verlag 
2. Duden: Die Grammatik (Der Duden Band 4). 7., 

völlig neu erarbeitete und erweiterte Auflage. 

Mannheim u.a.: Dudenverlag 2005. 
3. Max Hueber Verlag: Lernziel Deutsch,Deutsch 

als Fremdsparche,2 Auflage 1991. 
 

Literatura shtesë:   Hueber:Schritte plus,Deutsch als 

Fremdsprache,1.Auflage 2009Dürscheid, Ch.: Syntax. 

Grundlagen und Theorien. UTB 2010 
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Plani i dizejnuar i mësimit:   

 

Java Ligjerata që do të zhvillohet 
Java e parë: Hyrje. Prezantimi i lëndës. Objekti i studimit të lëndës. Problemet 

dhe perspektivat. Raporti me disiplinat tjera gjuhësore.Metodat e 

ndryshme për mësimin e gjuhës së huaj (gjermane).  

 

Java e dytë: Puna dhe profesionet,emërtimi i tyre 
 

Java e tretë: Përshkrimi i aktiviteteve në kohen e kryer 
Java e katërt: Mbaresat e emrave. 
Java e pestë:   Kohet e foljes-e tashmja dhe përdorimi i saj. 

 

Java e gjashtë: Koha e pakryer . 
 

Java e shtatë:   Parafjalët als. 
 

Java e tetë:   Parafjalët temporale 

Java e nëntë:   Testi i parë  

Java e dhjetë: Emërtimi i pjesëve te trupit,shëndeti,kuptimi i këshillave. 
 

Java e njëmbedhjetë: Foljet modale dhe numri i tyre. 
 

Java e dymbëdhjetë:   Caktimi i termineve,ndrrimi apo anulimi i tyre. 
 

Java e trembëdhjetë:     Mjetet e komunikacionit,caktimi i vendeve dhe drejtimi. 
Java e katërmbëdhjetë:   Garderoba,zgjedhja,caktimi apo vlerësimi i saj 

Java e pesëmbëdhjetë:    Testi i dytë i provimit 


